טור תפוח 8102
מלון מרום גולן
7-9/6/8102
השנה לראשונה התבקשנו (צוות ההפקה של  )City Cycling Clubלהמשיך את המסורת אותה הקים עידו
סירקין מה שלימים הפך לטור מספר אחד בישראל.
ננסה יחד עם איגוד האופניים לעמוד בציפיות ולהמשיך את המסורת של מרוץ התפוח.
שנה שלישית ברציפות כפר הנופש מרום גולן יארח את כפר התחרות של התפוח.
גם השנה התפוח מתרכז בנקודה אחת והמסלולים סביב .הזינוקים השנה מתחילים ומסתיימים כולם
במרום גולן!! מרוץ בסגנון כזה מקל על המשתתף בעיקר בכל מה שקשור בלוגיסטיקה והגעה לקו הזינוק
בבוקר ומקו הסיום חזרה לכפר התחרות.

תאריך

יום

 17/16/8102חמישי

 08/05/2018שישי

 08/05/2018שישי

 19/16/8102שבת

קטע
קטע 0
מרום גולן – מרום גולן
קטע 8
סובב מרום גולן
קטע 3
מרום גולן -קופי ענאן
קטע 5
סובב מרום גולן

אורך ק"מ

סגנון

שעת
זינוק

חנייה*

20

הקפות (לפי
קטגוריות)

01:51

מרום גולן*

011

הקפות(לפי
קטגוריות)

07:00

מרום גולן*

0.5

נגד שעון
אישי
בעלייה

01:11

מרום גולן*

120

הקפות (לפי
קטגוריות)

07:00

מרום גולן*

*בבקשה לחנות בחניות מוסדרות ,לא על מדשאות ולא בחניות תושבים!

הרשמה ותשלום
כל מי שנרשם לטור תפוח שהיה אמור להתקיים ב 01-015/ולא יוכל להשתתף בתאריך החדש בבקשה לשלוח מייל
ל  T.tapuach@gmail.comובנוסף למלא את הטופס .תזוכו במלוא הסכום למעט דמי סליקה ועמלת אשראי.
מי שמעונין להירשם בבקשה לשלוח במייל את הפרטים הבאים:
 .1שם מלא
 .2ת .ז
 .3תאריך לידה
 .4טלפון
 .5מייל
 .6קבוצה
 .7קטגוריה
התשלום יתבצע בהעברה בנקאית ,פרטים נוספים במייל.
עלויות:
הרשמה לתחרות  +לינה על בסיס  8 – )11-12.5( HBבחדר –  ₪ 1711לבן אדם
הרשמה לתחרות  +לינה על בסיס  3 – )11-12.5( HBאו  5בחדר –  ₪ 1451לבן אדם
הרשמה לתחרות ללא לינה וארוחות –  ₪ 011לבן אדם
המחיר לכל החבילות ללא חברי איגוד בתוספת ₪ 811
לא חברי איגוד ידרשו לשכור צ'יפ בעלות של  ₪ 011 + ₪ 11פיקדון (במזומן ביום התחרות)
חבר איגוד אשר לא יביא את הצ'יפ/מספר רוכב הקבוע יחויב ב ₪ 11לצורך צ'יפ/מספר חלופי (התשלום במזומן).
מלווים:
לינה על בסיס  2 – )11-12.5( HBבחדר –  ₪ 1411לבן אדם
לינה על בסיס  3 – )11-12.5( HBאו  4בחדר –  ₪ 1151לבן אדם
שיבוץ החדרים יעשה בתום ההרשמה ,ישלח מייל לבקשות שיבוץ ,רוכבים שלא ישלחו שיבוץ ישובצו על ידי המארגנים ,חובה
להשתבץ על פי החבילה שרכשתם בעת ההרשמה.
סגירת הרשמה כולל לינה (רוכב או מלווה)  -יום שבת  87/1/8102בשעה 88:11
סגירת הרשמה ללא לינה -ביום שבת  13/16/8102בשעה 88:11
רוכבים המעוניינים בארוחות בלבד במרום גולן מוזמנים להזמין בטלפון 14-6661446
עלות הארוחות – א.בוקר –  ₪ 55לאדם; א.ערב –  ₪ 111לאדם
דמי ביטול:
כל ביטול (ללא קשר למועד) יחויב ב ₪ 01ללא קשר לדמי הביטול.
עד ה 27/5בשעה  22:11אין דמי ביטול
מה 27/5אין החזר כספי על חבילת הלינה ,המבטלים יזוכו ב ₪ 411
מה 3/6אין החזר כספי
יצירת קשר:
לשאלות ופרטים נוספים ניתן לשלוח מייל לt.tapuach@gmail.com

לוחות זמנים:
יום חמישי 17/16/2110
 13:31פתיחת מזכירות התחרות בכפר הנופש מרום גולן ופתיחת הרשמה
 14:11קבלת חדרים
 14:45סגירת ההרשמה
 14:45תדריך שופטים ונהגי ליווי בקו הזינוק  +מועד אחרון להבאת גלגלים לרכבי ליווי
 15:31תדריך רוכבים על קו הזינוק
 15:45זינוק קטע  1משער קיבוץ מרום גולן
 03:81טקס סיום קטע  0בשדרת הזינוק
 16:11ארוחת ערב (ללנים במלון או למזמינים ארוחות במלון)
יום שישי 10/16/2110
 16:11תדריך שופטים ונהגי ליווי בקו הזינוק  +מועד אחרון להבאת גלגלים לרכבי ליווי
 16:31סיום חתימות רוכבים בקו הזינוק
 16:45תדריך רוכבים על קו הזינוק
 17:11זינוק קטע  2לתחרות בכפר הנופש מרום גולן
 11:31הענקת טקס חולצת המוביל ליד קו הזינוק
 11:31ארוחת בוהוריים (ללנים במלון או למזמינים ארוחות במלון)
 15:11תחילת הזינוקים לנגד שעון קטע 3
 17:31זינוק רוכב אחרון
 03:81טקס סיום קטע  1ו 8בשדרת הזינוק
 16:11ארוחת ערב (ללנים במלון או למזמינים ארוחות במלון)
יום שבת 16/16/2110
 16:11תדריך שופטים ונהגי ליווי בקו הזינוק  +מועד אחרון להבאת גלגלים לרכבי ליווי
 16:31סיום חתימות רוכבים בקו הזינוק
 16:45תדריך רוכבים על קו הזינוק
 17:11זינוק קטע  4בכפר הנופש מרום גולן
 11:31ארוחת בוהוריים (ללנים במלון או למזמינים ארוחות במלון)
 00:11טקס מסכם

קטע  0יום חמישי  17/16/8102מרום גולן  -מרום גולן
זינוק בשעה 15:45
 6ק"מ להקפה
 111מ גובה מצטבר להקפה
מק"מ  5.1ועד ק"מ  6.2כביש חקלאי מסוכן ומשובש.
סיום הקטע לאחר ק"מ  7לפני השער המזרחי של הקיבוץ

קטע  8יום שישי 12/16/8102
זינוק בשעה 17:11
 15ק"מ להקפה
 211מטר גובה מצטבר להקפה
סיפור הדרך:
זינוק ניטראלי מקיבוץ מרום הגולן בכביש גישה עד צומת  Tכביש  .656פנייה ימינה לכוון מזרח עד
צומת  Tצומת בראון .פנייה ימינה דרומה לכביש  .60כעבור  3ק"מ פנייה ימינה לכביש חקלאי לכוון
מערב עלייה  0%לכ 311מטר .בסיום העלייה ירידה לתוך מכתש בנטל ומשם  1ק"מ במכתש
ועלייה ביציאה מהמכתש .בכיכר ממשיכים ישיר עד צומת  Tכביש  .6001פנייה ימינה לכוון צפון עד
כביש  .656פנייה ימינה בעלייה מתונה לכוון קו הסיום כ 1.5ק"מ .אורך ההקפה כ 15ק"מ .הכבישים
טובים מלבד כביש המכתש באורך כ 1.5ק"מ (הכביש צר יותר ומעט משובש).
הפיניש יהיה בשיא הגובה ביציאה מהלוע לפני הכיכר.

קטע  3יום שישי  12/16/8102מרום גולן -קופי ענאן
זינוק החל משעה 15:11
אופי המסלול  :קצת מישור וקצת קיר.
אורך הקטע 1.4 :ק"מ
 151גובה מצטבר
סיפור הדרך:
זינוק מהשער הראשי של מרום גולן .ביציאה מהקיבוץ פונים שמאלה לקטע מישורי קצר של כ411-
מטר .פנייה שמאלה על מעבר בקר .פה העלייה מתחילה .הבנטל היא אחת העליות המפורסמות בישראל.
זו עלייה לשמיים כי רואים רק כחול בעיניים .חוויה ספורטיבית מיוחדת .העלייה עצמה כ 611-מטר.
בסיום מגיעים כמעט לתוך בית קפה "קופי ענאן".

קטע  5יום שבת  19/16/8102סובב מרום גולן
זינוק בשעה 17:11
 16ק"מ להקפה
 261גובה מצטבר להקפה
סיפור הדרך:
מזנקים מנהלתית מקיבוץ מרום גולן לכוון צפון עד צומת הבנטל .פונים מזרחה לכביש  656עד צומת
בראון .פונים שמאלה לכוון צפון על כביש  60עד לצומת אל רום .פונים שמאלה מערבה על כביש קטן
 6766במגמת ירידה .בצומת גוב געש פונים שמאלה לכוון דרום על כביש  670עד לצומת האמיר .פונים
שמאלה מזרחה על כביש  656עד לסיום בצומת בנטל .רוכבים שמסיימים חוזרים בכביש הגישה
לקיבוץ מרום גולן.

קטע 0
שעת
זינוק

שם הקטגוריה

גילאים

הקפות

אורך
הקטע

הגבלת הילוכים

15:45

עלית גברים  +ג'וניורס
בנים

10-17

6

01

גוניורס 7.63

+16

6

01

15:47

רמה 1

+16

0

72

15:47

עילית נשים  +ג'וניורס
בנות

+16

0

72

גוניורס 7.63

15:40

קדטים/קדטיות

16-15

7

63

7.11

15:51

רמה  2גברים ונשים

17-26

7

63

15:51

31-36

7

63

15:51

41-46

7

63

15:51

+51

7

63

15:45

קטע 8
הגבלת כניסה להקפה האחרונה של העלית  01דק'
גילאים מספר הקפות

אורך
הקטע

הגבלת הילוכים

 17:11עלית  +ג'וניורס בנים

10-17

7

115

גוניורס 7.63

17:11

+16

7

115

אין

 17:12רמה 1

+16

6

61

אין

 17:12עילית נשים  +ג'וניורס
בנות

+16

6

61

גוניורס 7.63

 17:13קדטים/קדטיות

16-15

4

61

7.11

 17:15רמה  2גברים ונשים

17-26

5

75

אין

17:15

31-36

5

75

אין

17:15

41-46

5

75

אין

17:15

+51

5

75

אין

שעת
זינוק

שם הקטגוריה

קטע 3
נגד שעון אישי בעלייה מרום גולן – קופי ענאן –  0.5ק"מ
לוח זינוקים החל משעה  01:11יפורסם בתום קטע 8
סדר הזינוקים יהיה בדומה לסדר הזינוקים של שאר הקטעים בסדר הפוך
סדר הרוכבים במקצה יהיה על פי הדירוג בתום קטע 8

קטע 5
הגבלת כניסה להקפה האחרונה של העלית  01דק'

אורך
הקטע

הגבלת הילוכים

 17:11עלית

10-17

6

116.4

גוניורס 7.63

17:11

+16

6

116.4

אין

 17:12רמה 1

+16

6

116.4

אין

 17:12עילית נשים+גוניורס בנות

+16

6

116.4

גוניורס 7.63

 17:13קדטים/קדטיות

16-15

3

57

7.11

 17:15רמה  2גברים ונשים

17-26

5

67

אין

17:15

31-36

5

67

אין

17:15

41-46

5

67

אין

17:15

+51

5

67

אין

שעת
זינוק

שם הקטגוריה

גילאים מספר
הקפות

תקנון התחרות
סעיף  0כללי
 0-0מארגן בימים  16/16/10 ,10/16/10 ,17/16/10תחרות אופני כביש בשם "מרוץ התפוח".
 0-8התחרות פתוחה ליחידים ,חברי איגוד האופניים או אורחים עם בדיקה ארגומטרית החתומה על ידי
רופא ספורט  +ביטוח לפי חוק הספורט.
 0-3כל רוכב משתתף באחריותו ומודע לכל הסכנות ברכיבה תחרותית .הרוכב מודע לכיסוי הביטוחי
בפוליסת הביטוח תאונות אישיות של חוק הספורט .כל הוצאות הטיפול/אשפוז/פיצוי שאינם במסגרת
הכיסוי הביטוחי של הפוליסה על פי חוק הספורט יהיו באחריות המשתתף בלבד.
 0-5ניקוד אישי ברמה  1עבור הדירוג הכללי .עבור קטעים יינתן ניקוד ברמה  .5ניקוד עבור הדירוג
הכללי יינתן לרוכב שסיים את כל ארבעת הקטעים.
 0-1רוכב חייב לסיים את הקטע הראשון וכל קטע בכדי להמשיך לקטעים הבאים.

סעיף  - 8הרשמה
 8-0ההרשמה לתחרות הינה הרשמה אישית .דמי הרישום כמפורט בדף 2
 8-8סגירת הרשמה כולל לינה יום שבת  87/1/8102בשעה 88:11
 8-3ההרשמה לתחרות ללא לינה נסגרת ביום שבת  13/16/8102בשעה 88:11
 8-5אין החזר כספי למי שביטל השתתפותו לאחר סיום ההרשמה ()13/16/2110
 8-1אין החזר כספי על הלינה למי שמבטל לאחר ה. 27/4/2110

סעיף  - 3תמיכה טכנית ורכבי ליווי על המסלול
 3-0תמיכה טכנית תינתן בעמידה בצד הדרך בלבד
 3-8בכל מקצה יבחר רכב אחד או שניים (תלוי בגודל המקצה) של קבוצה שתרצה ללוות את המקצה
ואת רוכביה .ברכב זה יהיו גלגלים ניטראליים והתנאי שהקבוצה תוכל לקבל את הזכות ללוות את רוכביה
הוא שרכב זה ישמש כרכב ניטראלי לרוכבים הזקוקים לעזרה.
קבוצה שמעוניינת להירשם כרכב ליווי כמתואר לעיל צריכה לשלוח מייל ל t.tapuach@gmail.com
עד ה 3/6/10בשעה 12:11
 3-3על קבוצות המעוניינות שיהיו גלגלים ברכב הניטרלי צריך להביאם לתדריך נהגי ליווי שיתקיים
שעה לפני כל זינוק באזור קו הזינוק.

 3-5בשלושת הסטייג'ים (לא בנג"ש) ייפתחו גזיבויים לאורך המסלול שיגדירו נקודת סיוע טכנית נייחת
בנקודות אלו .קבוצה תוכל להעמיד איש צוות עם גלגלים ,בקבוקים וציוד( .השארת הציוד באחריות
הקבוצה והרוכבים).
 3-1קבוצה המעוניינת להקים נקודה עבור עצמה חופשית לעשות זאת בכל אזור בתאום ובאישור עם
מנהל המירוץ
סעיף  - 5חלוקת מים וסיוע לרוכבים.
 5-0נק' מים נייחת קיימת על פי הגבלות שיינתנו על ידי המארגן והשופטים ועל פי סעיף .3
 5-8אין חלוקת מים מטעם המארגן! אנא לדאוג להביא מחלקי מים קבוצתיים וג'ריקנים
להגיע מאורגנים למרוץ קטעים!!
סעיף  - 1מסגרת זמן להורדת רוכב.
 1-0ראשון במקצה מסיים – כולם מסיימים!
 1-8במידה ורוכב נתפס בהקפה במהלך קטע מסוים הוא יוכל להמשיך לקטע הבא בתוספת הזמן של
הרוכב האחרון שסיים את מכסת ההקפות  15 +דקות על כל הקפה חסרה.
 1-3יובהר כי רוכב יחשב למסיים קטע במידה ועבר את קו הסיום או הורד על ידי השופטים עקב אי
עמידה בזמנים .בשום פנים ואופן לא יחשב מסיים מי שעל דעת עצמו הפסיק לרכב במהלך הקטע.
 1-5בקטעים עם הקפות מגבלת הזמן של כל הרוכבים לכניסה להקפה האחרונה  12דק' מזמן המוביל
בעלית
סעיף  - 6סיום המרוץ ודירוג סופי.
 6-0אין דירוג קבוצתי
סעיף  – 7חולצות מוביל הטור
 7-0חולצת מוביל תינתן בסוף כל קטע בקטגוריית העילית גברים ועילית נשים.
 7-8השנה תינתן אפשרות למיתוג חולצת המוביל.
המיתוג יכול לכלול לוגו קבוצה ומותג אופניים או כל דבר אחר לבחירתכם.
לטובת כך יש להעביר עד יום א' בשעה  10:11קובץ  PDFבגודל  A5לt.tapuach@gmail.com
סעיף 2
 2-0התחרות תתקיים ע"פ תקנון התחרויות של איגוד האופניים והUCI

בעלי תפקידים:
מארגן המרוץCity Cycling Club :
מנהל המרוץ :גל צחור
שופט ראשי :עידו עין-דור

בהצלחה!!

**ט.ל.ח .המסלולים לא סגורים עד לקבלת אישור סופי מהמשטרה**

